
PES, KTERÝ 
NAUČIL LIDI ŽÍT

vstupné:
čtvrtek 1. 7. (2D), sobota 3. 7. (2D) DABING 111 min. – do 12 let nepřístupný 20:00 hod.

NIGHTLIFE: NA TAHU
Německo – Komedie

Co všechno se může stát během jedné noci a jednoho rande, které tak romanticky a nadějně začalo? Skoro všechno. Dlouhou sérii 
katastrofických situací zažívá v nové komedii „Nightlife: Na tahu“ Elyas M’Barek známý z komedií Fakjů a z Téměř dokonalých tajemství. 120 Kč

pátek 2. 7. (2D), sobota 3. 7. (2D), neděle 4. 7. (2D) DABING 89 min 17:30 hod.

DIVOKÝ SPIRIT
USA – Animovaný, dobrodružný, komedie

Holka jménem Lucky hledala tak dlouho spřízněnou duši, až našla koně. Divoký mustang Spirit jí dokáže, že přátelství na život a na 
smrt nemusí být jenom mezi lidmi. Studio DreamWorks Animation (Shrek, Jak vycvičit draka, Madagaskar), natočilo další pohádku, 
která chytne diváky za srdce.

plné 130 Kč, 
děti 110 Kč

pátek 2. 7. (2D) TITULKY 112 min. – do 15 let nepřístupný 20:00 hod.

V ZAJETÍ DÉMONŮ 3: 
NA ĎÁBLŮV PŘÍKAZ
USA – Horor, thriller, mysteriózní

Film je mrazivým příběhem plným hrůzy, smrti a  neznámého zla, které šokuje i  zkušené výzkumníky paranormálních jevů Eda 
a  Lorraine Warrenovi. Jeden z  nejnapínavějších případů jejich skutečné kariéry začal bojem o  duši malého chlapce a  pokračoval 
způsobem, kterým si ani jeden z nich nedovedl představit – historicky první obhajobou v americké historii, kde se vrah odvolával na 
posednutí ďáblem.

130 Kč

neděle 4. 7. (2D) ČESKÉ ZNĚNÍ 95 min. – do 12 let nepřístupný 20:00 hod.

MATKY
ČR – Komedie, romantický

Hereckými hvězdami obsazená komedie o tom, jaké to opravdu je být v dnešní době mámou malých dětí a k tomu současně ženou, 
partnerkou a kamarádkou. Zkrátka, jak být matkou a nezbláznit se z toho. 130 Kč

čtvrtek 8. 7. (3D), pátek 9. 7. (3D) DABING 134 min. – do 12 let nepřístupný 20:00 hod.

      BLACK WIDOW
          USA – Akční, dobrodružný, sci ‑fi

Scarlett Johansson alias Black Widow se po dekádě v  Marvel Cinematic Universe konečně dočkala svého prvního sólového 
dobrodružství, které však bude úplně jiné, než jaké doposud poznala. Skupina velmi nebezpečných lidí odhalila její už téměř 
zapomenutou minulost, a proto se musí vydat na cestu napříč celým světem, zatímco je pronásledována Taskmasterem – neúprosným 
zabijákem, jehož jediný úkol je zničit Black Widow

150 Kč

pátek 9. 7. (2D), sobota 10. 7. (2D), neděle 11. 7. (2D) DABING 100 min 17:30 hod.

LUCA
USA – Animovaný, rodinný, dobrodružný 

Snímek studií Disney a Pixar Luca, odehrávající se v malebném městečku italské riviéry, vypráví o dospívajícím chlapci, který zažívá 
nezapomenutelné letní prázdniny plné zmrzliny, těstovin a vyjížděk na mopedu.

plné 120 Kč, 
děti 100 Kč

sobota 10. 7. (2D), neděle 11. 7. (2D) ČESKÉ ZNĚNÍ 99 min. – do 12 let nepřístupný 20:00 hod.

UBAL A ZMIZ
ČR – Komedie, krimi

Každej dokonalej plán se může podělat. Na pěti různých místech Prahy začíná komedie, jejíž děj se odehrává v průběhu jednoho dne 
a jedné šílené noci. Tři kamarádi, Mireček (Matouš Ruml), Vilém (Janek Gregor) a Dužan (Duy Anh Tran), si přivydělávají pěstováním 
a prodejem kvalitní trávy. A dostanou nabídku, která se neodmítá: prodat kompletní úrodu za jednu noc. Jenže když uzavřou obchod 
s nebezpečným Bulharem (Pedja Bjelac) a jeho pravou rukou (Karel Dobrý), zjistí, že jim někdo vykradl pěstírnu. Mají pár hodin na to, 
aby zachránili nejen kšeft roku, ale taky vlastní malíčky.

130 Kč

čtvrtek 15. 7. (2D) DABING 134 min. – do 12 let nepřístupný 20:00 hod.

CRUELLA
USA – Komedie

Držitelka Oscara® Emma Stoneová září ve zcela novém celovečerním filmu „Cruella“ od společnosti Disney. Film se odehrává v době 
londýnské punckrockové revoluce 70. let a sleduje vzpurné počátky nechvalně proslulé módní darebačky, Cruelly de Vil. 100 Kč

pátek 16. 7. (2D), sobota 17. 7. (2D), neděle 18. 7. (2D) DABING 107 min 17:30 hod.

RAYA A DRAK
USA – Animovaný, dobrodružný, rodinný

Kdysi dávno ve fantazijním světě Kumandry žili lidé a draci v harmonii. Kdykoliv pak zlověstné nestvůry nazývané Druuni ohrožovaly 
zemi, draci se pro záchranu svých lidských přátel obětovali. Nyní, o 500 let později, jsou tato monstra zpět a osamělá válečnice Raya, 
se vydává na dlouhou a nebezpečnou cestu, aby vystopovala posledního draka a hrozivé Druuny zastavila jednou provždy.

plné 130 Kč, 
děti 110 Kč

pátek 16. 7. (2D) DABING 98 min. – do 12 let nepřístupný 20:00 hod.

BOŽE, TY SEŠ HAJZL
Německo, Belgie – Komedie, drama

Co dělat, když zjistíte, že už vám v životě nezbývá tolik času? Budete jako chudinka brečet v koutě a čekat na zázrak, anebo to nejlepší 
z vašeho plánovaného života vměstnáte do těch posledních dní? Šestnáctiletá Steffi má jasno. Navzdory vyděšeným rodičům a tlaku 
okolí, že by se měla jít ihned léčit, na nic nečeká a udělá něco naprosto impulzivního, přestože vždycky byla hodná holka.

120 Kč

sobota 17. 7. (2D) TITULKY 93 min. – do 15 let nepřístupný 20:00 hod.

SPIRÁLA STRACHU:  
SAW POKRAČUJE
USA – Kriminální, horor, mysteriózní

Začíná se psát nová kapitola z děsivé knihy Saw. Zločinný strůjce pokřivené spravedlnosti roztáčí spirálu nečekané pomsty. Mladý 
detektiv Ezekiel „Zeke“ Banks (Chris Rock) a jeho parťák (Max Minghella) vyšetřují děsivé vraždy, které začínají přípomínat nechvalně 
známé případy z minulosti.

130 Kč

neděle 18. 7. (2D) ČESKÉ ZNĚNÍ 99 min. – do 15 let nepřístupný 20:00 hod.

CHYBY
ČR – Romance

Nejnovější film režiséra Jana Prušinovského (Okresní přebor, MOST!, Kobry a Užovky) podle scénáře Romana Vojkůvky je vztahovou 
romancí mapující vztah dvou zamilovaných. 130 Kč

čtvrtek 22. 7. (2D), pátek 23. 7. (2D), sobota 24. 7. (2D), neděle 25. 7. (2D) ČESKÉ ZNĚNÍ 90 min. 20:00 hod.

GUMP – PES, KTERÝ 
NAUČIL LIDI ŽÍT
ČR – Dobrodružný, rodinný

„Jsem Gump a byl jsem toulavej pes…“ Dobrodružný příběh skutečných psích hrdinů a lidí kolem nich. V lidských rolích se představí 
Bolek Polívka, Eva Holubová, Ivana Chýlková, Karel Roden, Jana Plodková, Richard Krajčo, Anna Šulc a další. 140 Kč

pátek 23. 7. (2D), sobota 24. 7. (2D), neděle 25. 7. (2D) DABING 95 min. 17:30 hod.

CROODSOVI: NOVÝ VĚK
USA – Animovaný, komedie

Nejslavnější pravěká rodina se vrací! V pokračování úspěšné animované komedie Croodsovi zjistí, že hrdinové doby kamenné to fakt 
nemají jednoduché. Nestačí, že jim na každém kroku hrozí sežrání od hladových potvor. Oni navíc museli potkat rodinu, která je lepší 
než ta jejich. Tedy aspoň to tak vypadá.

plné 130 Kč, 
děti 110 Kč

čtvrtek 29. 7. (2D), pátek 30. 7. (2D), sobota 31. 7. (2D), neděle 1. 8. (2D) ČESKÉ ZNĚNÍ 117 min. – do 12 let nepřístupný 20:00 hod.

PRVOK, ŠAMPÓN,  
TEČKA A KAREL
ČR – Komedie

V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že nežijí tak, jak si představovali. A rozhodnou 
se vyřešit svou krizi provokativní hrou s téměř nesplnitelnými úkoly. Jak čtyřicátník zjistí, jestli je opravdovej chlap? Jak zabrání korozi 
svých ideálů, rozplynutí snů a scvrkávání varlat? Prvok, Šampón, Tečka a Karel se pokusí najít v sobě odvahu udělat pořádnou kravinu 
jako zamlada. Nebo aspoň odvahu za všech okolností říkat to, co si opravdu myslí. Kdo splní úkol, není sráč…

140 Kč

pátek 30. 7. (2D), sobota 31. 7. (2D), neděle 1. 8. (2D) DABING 101 min. 17:30 hod.

TOM & JERY
USA – Animovaný, komedie, dobrodružný

Když se Jerry přestěhuje do luxusního hotelu na Manhattanu, kde právě probíhá svatba století, její zoufalá organizátorka si najme 
Toma, aby jí pomohl se myšáka zbavit. Hon kocoura a myši vzápětí skoro zničí nejen její kariéru a chystanou svatbu, ale i celý hotel. 120 Kč
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